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FELIETON

HABENT SUA FATA LIBELLI
DZIWNE LOSY DZIENNICZKA siostry faustyny
Niewielu z nas zna historię początków publikacji
Dzienniczka świętej siostry Faustyny. To niebywałe, ale ten niezwykły tekst – obecnie jedna
z najpopularniejszych polskich książek wydawanych na świecie i lektura obowiązkowa każdego
czciciela Bożego Miłosierdzia – o mały włos nie
zaginęła w czeluściach pewnej szuflady.

Usłyszałem kiedyś taką historię Dzienniczka
siostry Faustyny, może przez radio, nie pamiętam, ale bardzo mi się podoba i chyba nie jest
powszechnie znana. Kiedy Karol Wojtyła został biskupem krakowskim, zainteresował się
dzienniczkiem, będącym wtedy rękopisem zapisanym na stronach kilku zeszytów. Sam zetknął się z kultem Faustyny jeszcze w czasie
wojny, wiedział także
o papieskim zakazie tego
kultu wydanym w latach 50-tych.
Wojtyła i ekspert

Teraz miał dostęp do
materiału źródłowego,
więc mógł wyrobić
sobie opinię o tym
dziele. Sam nie uważał się jednak za eksperta, poprosił zatem
zaprzyjaźnionego teologa, ks. Różyckiego,
o zbadanie dzienniczka. Ks. Różycki nie od
razu zabrał się do dzieła. Wrzucił dzienniczek
do szuflady, bo był zajęty czymś innym.
Z czasem zupełnie zapomniał o sprawie. Biskup Wojtyła też nie naciskał i tak się jakoś
stało, że wszyscy o dzienniczku zapomnieli.
Nagłe przebudzenie

Zmiana sytuacji nastąpiła bardzo gwałtownie. Ks. Różycki obudził się, a może został
obudzony, w środku nocy i zaczął nerwowo
przeszukiwać szufladę biurka. Wiedział, że ma
natychmiast zająć się publikacją dzienniczka.
Redaguje Zespół : Jolanta Pakulska jp@dataline.pl;
Jacek Drachal jacek.drachal@gmail.com;
Jolanta Wroczyńska jola.wroczynska@gmail.com;
Wojciech Zagrajek wojtek.zzzz@wp.pl;
Jerzy Żydkiewicz; Zdjęcia: Zbigniew Kubisiak
Korekta: Karolina Józwiak, Katarzyna Jaworska
Asystent kościelny: O. Wiesław Kulisz SJ, proboszcz
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Najpierw jednak musiał go znaleźć, przeczytać
i napisać ekspertyzę teologiczną.
Ekspertyza wkrótce została sporządzona
i była na tyle przekonująca, że umożliwiła
otwarcie procesu beatyfikacyjnego siostry
Faustyny. Cofnięto zakaz kultu, a dzienniczek
opublikowano. Nastąpiło to w 1981 roku, gdy
biskup Wojtyła już od trzech lat był papieżem.
Bestseller

Dzienniczek bardzo szybko został też przełożony na wiele języków i opublikowany w ogromnych nakładach na całym świecie. Jest to
podobno najczęściej tłumaczona polska książka i jedna z najpopularniejszych książek religijnych na świecie. i pomyśleć, że przez wiele lat jedyny egzemplarz zapisu rozmów
siostr y
Faust yn y
z Panem Jezusem na
temat Bożego Miłosierdzia leżał w jakichś schowkach zupełnie „bezbronny”
i narażony na zniszczenie
Jacek Drachal

Miłość moja nikogo nie zawodzi.
Jakim jest Bóg w istocie swojej, nikt nie zgłębi, ani
umysł anielski, ani ludzki. Poznawaj Boga przez rozważanie przymiotów Jego.
Wymaluj obraz według rysunku, który widzisz,
z podpisem: Jezu, ufam Tobie. Pragnę, aby ten obraz
czczono najpierw w kaplicy waszej i na całym świecie.
Obiecuję, że dusza, która czcić będzie ten obraz, nie
zginie. Obiecuję także, już tu na ziemi, zwycięstwo
nad nieprzyjaciółmi, a szczególnie w godzinę śmierci.
Ja sam bronić ją będę jako swej chwały.
Napisz to: Nim przyjdę jako Sędzia sprawiedliwy,
przychodzę wpierw jako Król miłosierdzia. Nim nadejdzie dzień sprawiedliwy, będzie dany ludziom znak na
niebie taki. Zgaśnie wszelkie światło na niebie i będzie
wielka ciemność po całej ziemi. Wtenczas ukaże się
znak krzyża na niebie, a z otworów, gdzie były ręce
i nogi przebite Zbawiciela, [będą] wychodziły wielkie
światła, które przez jakiś czas będą oświecać ziemię.
Będzie to na krótki czas przed dniem ostatecznym.
Nie lękaj się, ja jestem z tobą.
Z Dzienniczka św. siostry Faustyny
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Kronika parafii, kalendarium
Dzięki sprawnej pracy Redakcji, otrzymujemy na gwiazdkę ostatnich miesięcy i fotograficzna
kolejny numer „Naszej Para- ilustracja przybliża nam niektóre
fii”. Uważna lektura pozwala fakty z życia naszej wspólnoty parafialnej.
od razu dostrzec, jak cieka- Okładka przedstawia Ikonę – ta zaś wprowadza
wych czasów doczekaliśmy i jak wiele wątków nas w klimat bliskich już Świąt Bożego Narosplata się w jeden strumień wydarzeń, które bę- dzenia, które poprzedza adwent – czas oczekidziemy przeżywać. Oto niektóre z nich: „Nowe wania. To bardzo wspólnototwórczy czas w koŻycie w Chrystusie” – to hasło nowego roku li- ściele, szczególnie piękny gdy patrzeć na niego
turgicznego i duszpasterskiego trudu kościoła, przez pryzmat codziennych porannych Mszy
podejmowanego od pierwszej niedzieli adwentu. roratnich z udziałem dorosłych, rodziców i liczPrzeżywamy Jubileusz 1050-lecia chrztu Polski. nej grupy dzieci. Jak wiele uroku mają wspólne
Główne uroczystości z tym związane odbędą się śniadania dla dzieci, tak smacznie przygotowyna wiosnę roku 2016. Z tym polskim Jubile- wane po Mszy przez troskliwe Mamy! A po
uszem łączy się Rok Miłosierdzia, ogłoszony śniadaniu – wyjście do szkoły, by zdążyć na lekw Kościele powszechnym przez papieża Fran- cje. I tak przez cały adwent. Dzielni uczniowie
ciszka. A wszystko to wpisuje się w przygoto- i Siostry Katechetki!
Boże Narodzenie w tym
wanie Światowych Dni Młoroku będziemy odczytydzieży, które będziemy przewać jako szczególny
żywać za pół roku.
etap na drodze objawieOdkrywamy więc, że w
Życzę
wszystkim
Parafiania Tajemnicy Bożego
Chrystusie przez chrzest
nom i Czytelnikom, aby teMiłosierdzia. W Jezusie
otrzymujemy nowe życie
przychodzi na świat Mii dar dziecięctwa Bożego,
goroczne święta były dla
łosierdzie. On jest Miłoprzeżywanego we wspólnonas wszystkich doświadsierdziem. Przed nami
cie kościoła, który niesie naczeniem
Bożej
Miłości
również coroczna urodzieję. W lipcu, w Krakowie
a Dziecię Nowonarodzone
czystość odpustowa ku
zgromadzi się wokół papieża
św. Szczepana, patrona
młodzież ze świata – młody
niech przemienia nasze sernaszej parafii. Św.
kościół! Iskra Bożego Miłoca
i
czyni
je
miłosiernymi.
Szczepan uczy nas wpasierdzia wyszła z Polski.
Do
Siego
Roku!
trywania się w oblicze
Oby młodzi pielgrzymi poJezusa i daje przykład
nieśli ogień ŚDM na cały
przebaczenia wszystkim
świat. Wszystkie te wątki
źle czyniącym.
obecnego czasu, znalazły
Niedziela Świętej Rodziny zjednoczy nas
swe omówienie i rozwinięcie na łamach naszego
pisma. Warto poczytać o przygotowaniach do w modlitwie za nasze rodziny. Po świętach rozpoczniemy wizytę duszpasterską – kolędę. BęŚDM w naszej parafii.
W numerze znajdziemy również wiele aktual- dziemy odwiedzać naszych parafian. Będzie to
ności z parafialnego podwórka: informacje o okazja do spotkania, rozmowy i modlitwy połąjubileuszu Zgromadzenia Sióstr Felicjanek, któ- czonej z błogosławieństwem ogniska domowere pracują przy w naszej parafii już od 47 lat. go. Zaczynamy 28 grudnia – kończymy 5 luteBędziemy mogli przypomnieć sobie przebieg go.
Zachęcając do lektury, życzę wszystkim Parakanonicznej wizytacji parafii, przeprowadzonej
w ostatnią niedzielę października. Dowiemy się fianom i Czytelnikom, aby tegoroczne święta
również o przygotowaniu młodzieży do sakra- były dla nas wszystkich doświadczeniem Bożej
mentu bierzmowania. Czy bierzmowanie – to Miłości a Dziecię Nowonarodzone niech przerzeczywiście sakrament pożegnania z kościo- mienia nasze serca i czyni je miłosiernymi. Do
Siego Roku!
łem, jak zwykli niektórzy mawiać?
O. Wiesław Kulisz SJ, Proboszcz
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OKIEM PROBOSZCZA

SŁOWO PROBOSZCZA

ROK ŻYCIA KONSEKROWANEGO

WARSZAWSKA EPOPEJA SIÓSTR FELICJANEK
Posługujące w naszej parafii Zgromadzenie Sióstr
Felicjanek obchodzi w tym roku dwie ważne rocznice: 500. rocznicę urodzin patrona, św. Feliksa
z Kantalicjo, oraz 160. rocznicę powstania zakonu.
w tym wyjątkowym czasie warto dowiedzieć się
więcej o pięknej historii i dniu dzisiejszym sióstr
felicjanek.

Zgromadzenie Sióstr Św. Feliksa z Kantali- rozwoju warszawskich felicjanek, a lata II
cjo powstało pod zaborem rosyjskim w 1855 r. wojny światowej, choć z jednej strony niosły
w Warszawie, gdzie rozwijaogromne materialne zniszczeło się do roku 1864, kiedy to
nia, to z drugiej uwydatniały,
car Aleksander II dekretem
po raz kolejny heroizm Sióstr
kasacyjnym zlikwidował noZgromadzenia, które od samewą rodzinę zakonną za pogo początku dzieliło losy tej
moc polskim powstańcom.
ziemi – polskiej ziemi.
Była to ciężka próba dla młoSiostry z samego tylko domu
dego jeszcze Zgromadzenia,
prowincjalnego, położonego
w podwarszawskim wtedy
które jednak odrodziło się
Wawrze, przez okres okupacji
w Krakowie na terenie zaboniemieckiej (1939-1945) poru austriackiego i ostatecznie
magały rocznie około sześciu
w 1907 roku powróciło mimo
tysiącom osób, prowadziły
niesprzyjających okolicznotajne nauczanie, a w swoim
ści do warszawskiej kolebki.
sierocińcu, jednym z wielu
Początkowo Siostry pracowatakich w obrębie prowincji,
ły w ukryciu w strojach
ŚWIĘTY FELIKS Z KANTALICJO
ukrywały dzieci żydowskie.
świeckich, po wyjściu jednak
ze Stolicy wojsk rosyjskich, w 1916 r. ujawni- W powojennej Polsce za swój trud, patriotyzm
ły swoją tożsamość, wzbudzając w sercach i wierność Kościołowi znowu spotkały się
wielu tych, którzy pamiętali je jeszcze sprzed z prześladowania i represjami w postaci chokasaty, ogromną nadzieję na powrót upragnio- ciażby grabieży ich zakonnego mienia oraz
nej niepodległości Ojczyzny. Spełniła się ona likwidacji placówek edukacyjnych. To właśnie
dwa lata później w 1918 r., a z racji tego wiel- zamknięcie w 1962 r. w Warszawie najwiękkiego narodowego wydarzenia, nową war- szej z prowadzonych przez nie szkół złączyło
szawską prowincję, utworzoną w 1922 r. na- ich dzieje z warszawskimi Jezuitami, którzy
zwano imieniem Matki Bożej Królowej Koro- wyciągnęli pomocną dłoń, zatrudniając je najny Polskiej. Okres międzywojenny był czasem pierw na swojej placówce przy ul. Rakowieckiej, a następnie w parafii św. Szczepana przy
MODLITWA ZA OSOBY KONSEKROWANE

Boże, Ty dajesz natchnienie do dobrego
i pomagasz je urzeczywistniać, prowadź drogą wiecznego zbawienia naszych braci i siostry, którzy dla miłości Twojej podjęli drogę
kapłaństwa i życia zakonnego. Spraw, aby
mieli ducha jedności i zachęcając się wzajemnie do pełnienia dobrych uczynków,
przez święte życie byli prawdziwymi świadkami Chrystusa. Amen.

Lata II wojny światowej niosły
ogromne materialne zniszczenia
i uwydatniały heroizm sióstr
ul. Narbutta. Felicjanki, które od 1967 roku
dojeżdżały z Marysina Wawerskiego, aby
w tejże parafii prowadzić katechizację, od 1970 roku na trwałe wpisały się w tutejszą parafialną wspólnotę. Cóż szczególnego można
powiedzieć o tych Siostrach? Kim tak naprawdę są? Co stanowi istotę ich powołania?

św. Jan Paweł II
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Otóż, centrum życia Zgromadzenia
Sióstr Felicjanek stanowi Eucharystia,
którą Siostry uważają

Centrum życia Zgromadzenia
Sióstr Felicjanek stanowi
eucharystia, którą siostry uważają
za najcenniejszy skarb swojego
duchowego dziedzictwa, oraz kult
Niepokalanego Serca Maryi
za „najcenniejszy skarb swojego duchowego
dziedzictwa” oraz kult
Niepokalanego
Serca Maryi.
Szczególnym
ich
powołaniem jest ukazywanie bezgranicznej miłości Boga, ob-

z pragnieniem
ich Założycielki
błogosławionej Matki
Marii Angeli
Truszkowskiej
starają się czynić „Wszystko
przez
Serce
Maryi na cześć
Przenajświętszego Sakramentu,” aby „Bóg był
znany, kochany i wielbiony.” Tym pragnieniem objęły także inne kraje i kontynenty,
gdzie również pełnią
Siostry Prowincji Warszawskiej, swoją posługę apostolprzekraczając granice Polski, do- ską. Siostry Prowincji
tarły także do Rzymu, Kenii i Rosji Warszawskiej przekraSiostra Estera, zakrystianka
czając granice
Polski dotarły
jawiającej się w całkowitym poddaniu się Jego
także do Rzywoli poprzez służbę dzieciom, osobom starmu,
Kenii
szym, opuszczonym, samotnym, chronicznie
i Rosji, gdzie
chorym oraz rodzinom potrzebującym pomostarają się odcy. Siostry pracują także jako zakrystianki,
powiadać na
kancelistki i siostry parafialne. Zgodnie
potrzeb y
i znaki czasu,
w czym ostatnio wsparli je
także duszpasterze i parafianie parafii św.
Szczepana na
warszawskim
Siostra Wirginetta, katechetka Mokotowie, za
co Siostry składają wszystkim serdeczne Bóg zapłać!
Więcej informacji na temat Sióstr, którym
patronuje św. Feliks z Kantalicjo, obchodzący
w tym roku swoje pięćsetne urodziny można
znaleźć na stronie: www.felicjanki.waw.pl
s.M. Fidelia Janas CSSF

Siostra Katarzyna, katechetka, przełożona
Nasza Parafia Nr 4/2015
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ROK ŻYCIA KONSEKROWANEGO

WARSZAWSKA ...

SKARBY NASZEGO KOŚCIOŁA

UKWIECONA LITURGIA
Skarby naszego Kościoła to wiedzę: począwszy od wymagań określonych
nie tylko zabytki czy dzieła we wstępie do Mszału Rzymskiego dotycząsztuki. To także żywi ludzie. cych skromności, ascezy, aż po szczegółowe
Szczególne miejsce mają Ci „Instrukcje w sprawie zdobienia kościołów”
obdarzeni talentami. Talen- wydane przez władze kościelne. Określają one
tami, których nie „zakopu- ściśle związek poszczególnych okresów liturją” ..., ale potrafią ich użyć gicznych z porami roku, z tym, co daje nam
w sobie i Bogu jedynie wiadomy sposób do przyroda ukształtowana przez Stwórcę.
Mając tak ogromną wiedzę, można ją traktoodkrywania piękna stworzonego przez Niego,
pozostając przy tym w pokorze zupełnie za- wać jak źródło inspiracji do własnych twórczych poszukiwań. I tu zaczyna się
krytym, niewidoczBogactwo
naszego
Kościoła
sztuka, a jeśli jest podparta talentem
nym.
to
także
żywi
ludzie
… Siostra Estera jest w tym mistrzyTo wszystko powstaje w wyobraźni, wypływa ze ścisłej rela- nią – nie waham się tego powiedzieć.
Trudno jest o
cji-tajemnicy miłości Boga – Stwórcy piękna –
w umiejętności odkrywania tego piękna i har- tym pisać, naj- SZTUKA: ona odzwierpierw trzeba to ciedla duszę ARTYSTY
monii stworzenia.
Jest to SZTUKA: ona odzwierciedla duszę samemu odczuć,
ARTYSTY. „Jest ona skarbem nieocenionych, mieć wiedzę na ten temat. Często wspomagam
a często niedocenionych wartości” (z wykładu ją określeniami znawców przedmiotu – cytuję
arcybiskupa Zenona Grocholewskiego pod- myśli i określenia autorytetów, ale zawsze poczas kongresu „Katolicy i sztuka” w WSKSiM daję źródła, skąd i od kogo zostało wzięte.
Architektura wnętrza naszego kościoła, jego
w Toruniu).
Parafia nasza ma to szczęście i honor, że jest wystrój, wyznaczają pewną koncepcję - tu powśród nas i pracuje w naszym kościele siostra dziwiam zmysł artystyczny siostry Estery, która potrafi dyskretnie podkreślić zalety archiEstera – felicjanka. W zatektury albo „zakryć” pewne słabości.
konie 48 lat, w tym 13 lat
ciąg dalszy na stronie 7
stażu na różnych stanowiskach w rezydencjach kardynałów, biskupów, księży
i innych współpracowników w kurii watykańskiej,
wspomagających pracę Papieża. Już wtedy wysocy
hierarchowie zwrócili uwagę na jej charyzmę i wielorakie talenty.
Siostra Estera pełni u nas funkcję zakrystianki, można więc powiedzieć, że jest alfą
i omegą całego kościoła. Do jej zadań należy
między innymi utrzymanie w czystości
i dobrej „kondycji” szat i naczyń liturgicznych, obrusów, serwet itp. Zakres jej prac jest
jednak o wiele szerszy - nie jestem w stanie
ich wszystkich wymienić. Siostra jest w tym
perfekcyjna.
Koroną jej zadań jest układanie kwiatów.
W tym względzie ma największą możliwą
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Miarą wartości perfekcyjnego wystroju kościoła jest jego niezauważalność na wstępie.
Wchodząc do kościoła czujemy dziwne odprężenie; kierujemy wzrok ku centrum, w stronę
krzyża, tabernakulum. Spotykamy Boga
Stwórcę, zatapiamy się w modlitwie … Dopiero po jakimś czasie uświadamiamy sobie, co
wpłynęło na naszą podświadomość. Warto
wtedy przyjrzeć się poszczególnym kompozycjom, spostrzec jak są szlachetne i piękne.
Sztuka jest wielkim darem Boga, pomagającym czytać w Jego sercu (jak podkreślali prelegenci VIII Międzynarodowego Kongresu
„Katolicy i sztuka”).
Musimy w tym duchu
promować i wychowywać. Ludzie utalentowani mają w sobie naturalną potrzebę wypełniania pewnej misji.
Trzeba ich tylko w tym
wspierać.
Myślę, że słusznym będzie przywołanie zacytowanego na VIII Kongresie „Katolicy i sztuka” fragmentu orędzia
Soboru Watykańskiego
II do artystów: „Świat,
w którym żyjemy potrzebuje piękna, aby nie pogrążyć się w mrokach
rozpaczy; piękno tak jak
prawda rodzi radość w
sercach ludzkich. Jest
cennym owocem będącym odpornym na erozję czasu, który jedno-

Piękno zrodzone
z wiary jest najwyższą wartością
czy pokolenia i wprawia
je w podziw. Pamiętajcie, że stoicie na straży
piękna w świecie - niech
to wystarczy, aby was

wyzwolić od przelotnych upodobań bez prawdziwych wartości, aby was uwolnić od poszukiwania dziwacznych, niestosownych sposobów wyrażania się.”
Piękno zrodzone z wiary jest najwyższą wartością. Można je wyrażać także w kompozycjach kwiatowych.
Jan Paweł II cytował kiedyś myśl jednego z
dzieł Dostojewskiego:
„Piękno zbawi świat”.
Siostra Estera ma w tym swój udział!
Jerzy Żydkiewicz
mgr sztuki

Post scriptum ...
W kontekście tych myśli z wielką przykrością
muszę się odnieść do listu pewnej pani, która się
podpisała: Agnieszka, florystyka (nazwisko nieczytelne).
Są to, jak twierdzi, jej własne refleksje, które ją
niepokoją w kościele, a skierowane do ojców jezuitów, z pominięciem osoby zainteresowanej, co
dodatkowo jest bardzo niegrzeczne.
Te „refleksje” niby własne okazały się tekstami
(łącznie z tytułem „Kwiaty w kościele”)
z internetu autorstwa Hieronima St. Kreisa OSB
(ojca benedyktyna), który wydał wiele znanych
i cenionych publikacji związanych z tym tematem.
Przepisując zachowała nawet ten sam układ graficzny.
Pani Agnieszka poucza ojców jezuitów
o zasadach tworzenia kompozycji kwiatowych
w kościele, które doskonale zna i stosuje siostra
Estera.
Zasady te – ogólnie znane i dostępne – przepisuje od wyżej wymienionego ojca Kreisa, benedyktyna, który w uporządkowany sposób umieścił je
w swoich opracowaniach.
Wszelkie uwagi i komentarze tej pani nie mają
żadnego uzasadnienia, więc jakie były jej intencje? O co tej pani chodziło? Nie wiem.
Jeszcze raz wyrażam swoje ubolewanie, za list
tej pani przepraszam ojców jezuitów, siostrę Esterę i Was drodzy Czytelnicy i Parafianie.
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SKARBY NASZEGO KOŚCIOŁA

BOGACTWO ...

MAŁŻEŃSTWO I RODZINA

KIEDY ZACZYNA SIĘ ŻYCIE CZŁOWIEKA
Od wieków interesował ludzi,
a zwłaszcza lekarzy, problem,
w jaki sposób dochodzi do poczęcia i kiedy zaczyna się życie
człowieka. Jednak długo pozostawało to tajemnicą.

w tamtych czasach nie wiedziano jeszcze nic
pewnego o fakcie poczęcia.
Dopiero w 1677 r. holenderski uczony Antony van Leeuwenhock odkrył męskie plemniki,
znajdujące się w płynie nasiennym, a w roku
W okresie, kiedy żył Arysto- 1826 Karl Ernest von Beer, profesor zoologii
teles (384–322 przed Chr.), panowało nawet w Königsbergu, odkrył istnienie żeńskiej koprzekonanie, że mężczyzna wraz z płynem na- mórki jajowej (zwanej jajeczkiem)
w pęcherzyku w jajniku kosiennym przekazuje kobiecie
W
czasach
Arystotelesa
nie
biety. Te dwa odkrycia stały
maleńkiego człowieka, który
następnie rośnie w łonie mat- wiedziano jeszcze nic pew- się przełomem w badaniach
nego o fakcie poczęcia
naukowych nad procesem
ki, porównywanej do gleby.
poczęcia dziecka i jego dalO istnieniu u wielu ludzi
szym
rozwojem
w
okresie prenatalnym.
szacunku dla życia rozwijającego się człowieW momencie poczęcia, czyli w momencie
ka świadczy tekst przysięgi Hipokratesa, lekarza żyjącego około 400 lat przed Chrystusem: połączenia się komórki rozrodczej męskiej –
„Nikomu, nawet na żądanie, nie dam śmiercio- plemnika (która przekazuje 23 chromosomy)
nośnej trucizny, ani nikomu nie będę jej dora- z komórką rozrodczą żeńską – jajeczkiem
dzał, podobnie też nie dam nigdy niewieście (która przekazuje również 23 chromosomy),
środka poronnego przeciwko kiełkującemu powstaje nowa komórka, posiadająca w swym
życiu”. Przysięgę tę składali przez wieki mło- jądrze komórkowym nowy zestaw 46 chromodzi lekarze po ukończeniu studiów (zmieniono somów, czyli całkowicie nowy kod genetyczny. To DNA – mieszczące na swych chromoją dopiero w okresie komunizmu).
Św. Augustyn (354–430 r.) i św. Tomasz somach podstawowy zestaw wszystkich gez Akwinu (1223–1274 r.) sądzili, że musi nów – będzie się powtarzać, stale takie samo,
upłynąć pewien czas od poczęcia, by płód zo- we wszystkich komórkach każdego człowieka
stał obdarowany duszą, czyli „uczłowieczo- do końca jego życia.
W tej pierwszej komórce, powstałej
ny”. Nie był to jednak dogmat Kościoła, lecz
ich osobiste poglądy, wynikłe z tego, że z połączenia się plemnika z komórką jajową,
jest już zaprogramowany cały rozwój człowieW rozwoju prenatalnym nie ma żadnej ka i wszystkie jego cechy fizyczne
przerwy ani przejścia w nową fazę roz- i umysłowe, a więc – jaki kolor będą miały
woju, którą można by uznać za począ- jego oczy i włosy, jakie będzie miał zdolności,
tek człowieczeństwa
itd. Rosnący płód od początku pobiera z organizmu matki tlen,
W pierwszej komórce substancje odżywcze
jest zaprogramowany i ciepło, ale witalna
cały rozwój człowieka energia rozwoju jest
w nim samym, jest
– wszystkie jego cejuż w tej pierwszej
chy fizyczne
jego komórce, zaisti umysłowe
niałej w momencie
poczęcia. Dalszy rozwój dziecka postępuje
szybko i jednostajnie, bez żadnych przerw czy
skoków. Serce rozwija się w trzecim tygodniu
życia, kiedy matka zaczyna dopiero orientować się, że jest w stanie błogosławionym.
ciąg dalszy na stronie 9
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… Ukształtowałeś moje nerki
Stanowisko Kościoła jest i utkałeś mnie w łonie mojej matki.
Stopniowo wy- zgodne z prawdą nauko- Sławię Cię, albowiem cudownie mnie stworzyłeś,
a dzieła Twoje są przedziwne,
kształcają
się
wą i ludzkim rozumem i wie o tym dusza moja.
wszystkie narządy, m.in. oczy, uszy, mózg, a także wszystkie I nie ukryły się przed Tobą kości moje,
układy organizmu: pokarmowy, moczowy, gdy ukształtowany byłem w ukryciu
nerwowy czy hormonalny. Moment zapłodnie- i utkany we wnętrzu prochu.
Oczy Twoje już wtedy widziały mój zalążek,
nia jest więc początkiem nowego ludzkiego
a w księdze Twojej zapisane były wszystkie dni,
życia, początkiem istnienia człowieka, którego które miały nadejść,
przedtem nie było.
chociaż żaden z nich wówczas jeszcze nie istniał.
Jak już wspomniano, w jego rozwoju prena- O, jak bezcenne są Twoje zamysły,
talnym nie ma żadnej przerwy, ani zauważal- o, jakże niezmierzona jest ich ilość!
ciąg dalszy ze strony 8

nego przejścia w jakąś nową, wyższą fazę rozwoju, którą można by uznać za początek człowieczeństwa. Wszystkie cechy człowieka, zarówno cielesne, jak i umysłowe, są już
w stanie potencji zawarte w genach pierwszej
komórki powstałej w momencie zapłodnienia.
Rozwój tych cech postępuje stopniowo nie
„Nie dam nigdy nie- tylko w okresie
wieście środka poron- prenatalnym, lecz
także w dalszym
nego przeciwko kiełciągu po narodzikującemu życiu”
nach.

Ps. 139, 13 – 17

Stanowisko Kościoła, uznające godność
człowieka od chwili poczęcia, jest więc zgodne z myśleniem naszego ludzkiego rozumu
oraz z wszystkimi ważnymi odkryciami naukowymi, jest zatem zgodne z prawdą. Chrystus powiedział: „Kto spełnia wymagania
prawdy, zbliża się do światła” (J 3, 21) oraz:
„Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli” (J
8,32).
Lek. med. Elżbieta Wójcik

OJCIEC ŚWIĘTY FRANCISZEK O ROKU MIŁOSIERDZIA
Jezus Chrystus jest obliczem miłosierdzia Ojca. Wydaje się, iż
tajemnica wiary chrześcijańskiej
znajduje w tym słowie swoją
syntezę. Ono stało się żywe, widoczne i osiągnęło swoją pełnię
w Jezusie z Nazaretu. (…) Jezus z Nazaretu
swoimi słowami, gestami i całą swoją osobą
objawia miłosierdzie Boga.
Potrzebujemy nieustannie kontemplować tę
tajemnicę miłosierdzia. Jest ona dla nas źródłem radości, ukojenia i pokoju. Jest warunkiem naszego zbawienia. Miłosierdzie: to jest
słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.
Miłosierdzie: to najwyższy i ostateczny akt,
w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.
Miłosierdzie: jest podstawowym prawem, które mieszka w sercu każdego człowieka, gdy
patrzy on szczerymi oczami na swojego brata,
którego spotyka na drodze życia. Miłosierdzie:
to droga, która łączy Boga z człowiekiem, ponieważ otwiera serce na nadzieję bycia kocha-

nym na zawsze, pomimo ograniczeń naszego
grzechu.
Są chwile, w których jeszcze mocniej jesteśmy wzywani, aby utkwić wzrok w miłosierdziu, byśmy sami stali się skutecznym znakiem działania Ojca. Z tego właśnie powodu
ogłosiłem Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia jako pełen łaski czas dla Kościoła, by
uczynić świadectwo wierzących jeszcze mocniejszym i skuteczniejszym.
Rok Święty zostanie rozpoczęty 8 grudnia,
w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. (….) Miłosierdzie będzie zawsze większe od każdego grzechu
i nikt nie może ograniczyć miłości Boga, który
przebacza. W tę właśnie Uroczystość Niepokalanego Poczęcia otworzę z radością Drzwi
Święte. Z tej okazji staną się one Bramą Miłosierdzia, gdzie każdy wchodzący będzie mógł
doświadczyć miłości Boga, który pociesza,
przebacza i daje nadzieję.
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ROK MIŁOSIERDZIA

KIEDY ZACZYNA SIĘ ...

NASZ PATRON

NAŚLADOWAŁ SWEGO PANA ...
Imię Szczepana

Imię Pierwszego Męczennika, do którego
przyzwyczaił nas polski kalendarz liturgiczny
i obyczajowość naszego kraju, brzmi Szczepan
i różni się od imienia Stefan. Jest to fenomen
występujący tylko w naszym języku. Greckie
imię naszego bohatera brzmi Stefanos, co
w tłumaczeniu oznacza „wieniec”, ozdobę plecioną z roślin i zakładaną na głowę. Znaczenie
wieńca w kulturze greckiej było ogromne
i bynajmniej nie ograniczało się do kwestii estetyki wyglądu. (…) w Piśmie Świętym występuje tylko jedna postać nosząca to imię (…)

rości”. Zwrot „pełny Ducha” jest charakterystyczny dla Dzieła Łukaszowego, ponieważ
w całym Piśmie Świętym występuje tylko
w Ewangelii św. Łukasza (4,1) i Dziejach
Apostolskich (6, 3.5; 7,55; 11,24). w Ewangelii określa się tak Jezusa, a w Dziejach odDiakoni Kościoła pierwotnego
powiednio: kandydatów do grona Siedmiu,
Kościół w Jerozolimie według Dziejów Apo- dwa razy Szczepana i wreszcie Barnabę, mistolskich miał stanowić społeczny ideał. Była strza Pawła, który jest w Dziejach wzorem
to społeczność z rozwiniętymi instytucjami głosiciela Ewangelii. Pierwowzorem jest tu
charytatywnymi, bo takie
jednak Jezus, którego napełznała już synagoga, zwłasz- Szczepan ... wyróżnia się … nienie Duchem czyni zdolcza w diasporze. Chrześcija- jako postać najwybitniejsza nym do podjęcia misji punie, według relacji Dziejów
blicznej, uwiarygodnia Jego deklarację meApostolskich, tworzyli prawdziwe braterstwo, sjańską. (…) Podobnie rzecz ma się z mądrośoparte nie tylko na jedności duchowej i więzi cią (…) Stanowi ona element szczególnej mireligijnej, ale też na wspólnocie dóbr (Dz 2, sji religijnej, jest związana z bliskim kontak44-45; 4, 32). (…)
tem z Bogiem.(…)
Uznając potrzebę takiej formy posługiwania
To właśnie Szczepanowi przypadła w udzia[posługiwanie wdowom, prawdopodobnie roz- le nie tylko zaszczytna rola pierwszego na lidawanie posiłków], Apostołowie są zdania, że ście Siedmiu, ale też miał on być modelowym
oni sami nie powinni mu się poświęcać kosz- członkiem tego kolegium.
tem zaniedbania głównej formy swego działaKwalifikacje wymagane od przyszłych
nia: głoszenia słowa Bożego. Dlatego stawiają członków grona Siedmiu były więc wysokie,
zgromadzeniu za- nie do końca odpowiadały skromnemu zadaGreckie imię naszego danie przedstawie- niu koordynowaniu działalności darmowej stobohatera ... oznacza nia siedmiu odpo- łówki dla biedaków. Dotyczyły raczej zdolnowiednich kandyda- ści potrzebnych ewangelizatorom, którzy
„wieniec”
tów, którym moż- współuczestniczyli w zadaniach, jakie Dwunana by zlecić ten zakres obowiązków. Kandy- stu chciało zachować dla siebie („posługa słodaci ci muszą spełniać cztery warunki: należeć wa” Dz 6, 5). Można zauważyć, że opowiadado grona uczniów, cechować się odpowiedni- nie z Dz 6, 1-7 mówi o różnych formach pomi darami łaski („być pełni Ducha”), odzna- sługiwania (diakonia) właściwych różnym
czać się mądrością i mieć odpowiednie „świa- gronom w Kościele. Siedmiu zostaje wybradectwo”, czyli pozytywną ocenę we wspólno- nych do posługi przy rozdawaniu posiłków,
cie (Dz 6,3). Pierwsze i ostatnie z wymagań są ale dla autora Dziejów Apostolskich ten wątek
zrozumiałe, natomiast można się zastanawiać, działalności nie ma większego znaczenia. (…)
co dokładnie miał na myśli autor Dziejów
Apostolskich, mówiąc o tym, że owych siedciąg dalszy na stronie 11
miu mężczyzn ma być „pełnych Ducha i mąd-
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Refleksja o adwentowym czuwaniu

Czy próbujemy choćby zbliżyć się do postawy
Maryi, by powiedzieć objawiającemu się naszemu Ojcu: „TAK, niechaj i mi stanie się wola Twoja, a nie moja”?
Tymczasem według moich planów, kontakt
z Tobą, Boże, odbywa się niczym w supermarkecie. Jak najszybciej zdobyć produkt
i wkrótce o nim zapomnieć w wyścigu, jaki
przypomina moje życie. Albo jak najprościej,
drogą elektroniczną, by nie zakłócać pozostałych relacji w dawno już ustalonym harmonogramie. Bo przecież jest jeszcze tyle spraw do
załatwienia, tak wiele planów do zrealizowania.
I oto przynieśli Mu paralityCzy jesteśmy w sta- ka, leżącego na łożu. Jenie uwierzyć, a wcześ- zus, widząc ich wiarę, rzekł
do paralityka: «Ufaj, synu!
niej zaufać Bogu, by Odpuszczają ci się twoje
to On realizował swój grzechy».
Mt 9,2
plan wobec nas? Czy
możemy znaleźć w sobie pokorę wobec tego,
czym chce obdarzyć nas Bóg? Czy jesteśmy
w stanie zawierzyć swój los Jemu, A nie naszym zamierzeniom, które tak często nie wytrzymują zderzenia z rzeczywistością?
A czy ta dziewczyna, której plany legły
w gruzach, jest w stanie wyobrazić sobie
i zaakceptować, że Bóg w swym miłosierdziu

NAŚLADOWAŁ ...

ciąg dalszy ze strony 10

Szczepan niewątpliwie wyróżnia się na tle
całej grupy jako postać najwybitniejsza. (…)
dopiero dalszy ciąg opowiadania, należący już
ściśle do historii męczeństwa, pozwala zrozumieć tę strategię narracyjną, jaką wybrał
wczesnochrześcijański historiograf. Możemy
więc powiedzieć, że kolegium Siedmiu nie ma
przywódcy, przewodniczącego czy oficjalnego przedstawiciela. Pierwszeństwo Szczepana
jest związane z jego męczeństwem.
O. dr hab.. Waldemar Linke CP
„Naśladował swego Pana” Św. Szczepan - pierwszy męczennik,
Wydawnictwo Ojców Franciszkanów, Niepokalanów 2010

nie pozwolił jej skrzywdzić? Skrzywdzić tamtemu człowiekowi, który zadawał jej ból, ponieważ sam Bóg ma dla niej lepszą propozycję
i chce, by Jemu zaufała. a ten sąsiad, który Gdy Jezus odchodził
stamtąd, szli za Nim dwaj
przestał pracować tam niewidomi
którzy wołali
w sklepie, dziękuje głośno: «Ulituj się nad
Bogu za to właśnie, nami, Synu Dawida!» Gdy
choćby dla innych by- wszedł do domu niewidomi przystąpili do Niego,
ło to nielogiczne? Do- a Jezus ich zapytał:
piero w Bożej perspek- «Wierzycie, że mogę to
tywie możemy do- uczynić?» Oni odpowiedzieli Mu: «Tak, Panie!»
strzec sens takich wyMt 9,27-29
darzeń.
Czy taki, jaki jestem w tej chwili, jestem już
gotów na spotkanie Jezusa? Czy wystarczająco dużo zrobiłem w tym kierunku? Na czym
ma polegać moje przygotowanie?
Myślę, że na dobrych uczynkach wobec bliźnich, rozważaniu Słowa Bożego, które, przedstawiane przez kapłana, pokazuje aktualność
Pisma Świętego w naszej rzeczywistości.
A kiedy w naszym czuwaniu dopraszamy się,
by Jezus Chrystus miłosierny ulitował się nad
nami, wszystko to dlatego, że jak zeschła ziemia wody, pragniemy Jego łaski, Jego obecności. TAK WIERZĘ.
Wojciech Zagrajek

W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do
miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida;
a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej
i rzekł: «Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą,
<błogosławiona jesteś między niewiastami>». Ona
zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby
znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej:
«Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga.
Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię
Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki,
a Jego panowaniu nie będzie końca». Na to Maryja
rzekła do anioła: «Jakże się to stanie, skoro nie znam
męża?» Anioł Jej odpowiedział: «Duch Święty zstąpi
na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też
Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła
w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta,
która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma
nic niemożliwego». Na to rzekła Maryja: «Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego
Łk 1,26-38
słowa!» Wtedy odszedł od Niej anioł.
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WIARA

JAK OCZEKUJEMY NA PRZYJŚCIE JEZUSA CHRYSTUSA?

ŚWIAT IKONY

IKONA BOŻEGO NARODZENIA
Zapraszając do świątecznych refleksji przy choince, opowiem o przedstawieniu ikonograficznym
Bożego Narodzenia (na okładce naszej gazetki),
które jest wspaniałym przykładem pokazania kilku
zdarzeń biblijnych w jednej kompozycji.

Wychowani w kulturze zachodniej, jesteśmy
przyzwyczajeni do szopki, żłóbka i kolęd,
a cała opowieść o Bożym Narodzeniu znana
nam jest z Ewangelii. Tymczasem ikona chce
Początki święta Narodzenia Chrystusa datuje nas zaprosić do rozmyślania, pokazuje nam
się na IV–VI wiek. Najstarsze przedstawienia więcej, wprowadzając elementy o głębokiej
symbolice.
Bożego Narodzenia, znane
Kanon,
ziemska
rzeczywiZacznijmy od groty – jej ciemz rzymskich katakumb św. Sestość i sfera niebieska ne wnętrze wskazuje na ciembastiana, ukazują ciemną groność otchłani, z której wyłoniło
tę, a w niej Dzieciątko w piesię
nowe
zbawcze
światło życia, by uwolnić
luszkach u boku Bogarodzicy. Natomiast bizantyjski kanon ikonograficzny, oparty na ludzkość z grzechu Adama. Dzieciątko Jezus
przekazie ewangelicznym, ukształtował się zawinięte jest w pieluszki, przypominające
prawdopodobnie w VI wieku, a w kolejnych opaski pogrzebowe, w jakie zawinięte zostało
został ubogacony o nowe zdarzenia – pojawili ciało Chrystusa po zdjęciu z Krzyża, przed
złożeniem do grobu – to symbol i zapowiedź
się aniołowie, mędrcy i zwierzęta.
Zgodnie z kanonem w środku naszej ikony – Jego zbawczej misji. Matka Boża nie patrzy na
w centrum wertykalnym i horyzontalnym – Dzieciątko, bo wie, że nie należy do niej, gdyż
ukazana jest Bogarodzica w purpurowych sza- jest Bożym Synem; zwraca się ku zatroskanetach i Dzieciątko zawinięte w pieluszki. Za mu św. Józefowi, jakby chciała mu pomóc
postaciami widać grotę, a u góry, bezpośred- zrozumieć, co się wydarzyło. Józef był członio nad nią, jaśnieje Gwiazda Betlejemska, wiekiem sprawiedliwym, nie chciał narazić
wychodząca ze sfery niebiańskiej i ukazująca Maryi na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją
trzy promienie, symbolizujące Boga w Trójcy potajemnie. Jednak uczynił, jak we śnie polecił mu anioł Pański: by wziął swoją Małżonkę
Świętej.
do siebie, „albowiem z Ducha Świętego jest
Obok po lewej stroSkąd się wzięły
to,
co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, którenie ikony znajdują się zwierzęta, o których
mu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój
aniołowie w czerwonie wspominają
lud od jego grzechów” (Mt 2, 20–22). Ukazanych szatach, którzy
Ewangeliści?
ny na ikonie Józef siedzi z dala, rozmyślając
jako pierwsi świadkowie ogłaszają: „Chwała Bogu na wysoko- o tajemnicy narodzin Jezusa, a wyrazem jego
ściach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodo- wątpliwości jest stojący przed nim odziany
bania” (Łk 2, 14). Poniżej ukazana jest rzeczy- w skóry siwobrody starzec z kijem, symboliwistość ziemska, do której przychodzi Jezus: zujący głos nieoświeconego rozumu. Według
to trzej mędrcy przybywający ze Wschodu, by apokryfów to diabeł przebrany za pasterza,
złożyć pokłon i dary oraz pastuszek, pilnujący który kusi słowami: „Jak ten kij nie może roswojego stada, któremu anioł Pański (po pra- dzić liści, tak samo starzec nie może płodzić,
wej stronie, w pozie pochylonej) ogłasza: „Oto a dziewica nie moW ikonie nie ma miejzwiastuję wam radość wielką, która będzie że rodzić”. Podobsca na porządek
udziałem całego narodu: dziś bowiem nie z apokryfów
chronologiczny
scena
w mieście Dawida narodził się wam Zbawi- pochodzi
ciel” (Łk 2, 10-11). Pastuszek rozgłasza rado- kąpieli Dzieciątka,
sną nowinę mieszkańcom tej krainy. Na dole która przypomina o człowieczeństwie Syna
po lewej stronie siedzi św. Józef, nieco zgar- Bożego; naczynie do kąpieli symbolizuje jedbiony i zatroskany, a po prawej ukazane są ko- nocześnie chrzcielnicę i kielich Zbawienia.
A skąd się wzięły zwierzęta najbliżej Dziebiety przygotowujące kąpiel dla nowo narociątka, które prawie zaglądają do żłóbka, a
dzonego Jezusa.
ciąg dalszy na stronie 13
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wiają się także wątki towarzyszące, jak np. sen
św. Józefa, ucieczka Świętej Rodziny do Egipo których nie wspominają Ewangeliści? To tu, czy rzeź niewiniątek na rozkaz Heroda.
wół i koń (lub osioł), zwierzęta karmiące czło- Tak właśnie przedstawia ewangeliczną opowieka, wymienione w Księdze Izajasza (Iz 1, wieść bizantyjska ikona Narodzenia Chrystusa
ze scenami, pochodząca z XII
3): „wół rozpoznaje swego pana, i osioł żłób swego właści- Trzej Mędrcy ze Wscho- wieku, która znajduje się
du symbolizują trzy
w monasterze św. Katarzyny na
ciela” oraz w tekstach apokryficznych. Wskazują one w iko- okresy życia ludzkiego Synaju.
Jak widzimy, ikony zawierają
nie na człowieczeństwo Chrystusa. Ponadto w tradycji patrystycznej pod- wiele symboli – gesty, szaty, barwy – nic nie
kreślano, że Jezus przyszedł na świat dla jest przypadkowe, wszystkie elementy mają
wszystkich ludzi: wół jako zwierzę czyste swoją przyczynę i stanowią doskonałą całość.
symbolizował Żydów, a osioł jako zwierzę Ikonę nazywa się „teologią w kolorach”, gdyż
głosi to, co Ewannieczyste – pogan.
Mędrcy ze Wschodu, składający pokłon gelia wypowiada Kontemplując ikonę
i dary Dzieciątku, znajdują się w przepowiedni słowami i niejako Bożego Narodzenia,
Starego Testamentu, a w Ewangelii mówi obok Pisma Świę- rozmyślamy jak blisko
o nich św. Mateusz. Jest ich trzech dlatego, że tego prowadzi nas
Jezusa jest nasze
według tradycji reprezentują trzy okresy życia do poznania Boga
miejsce
ludzkiego: jeden przez piękno. JedIkonę nazywa się
jest młodzień- nak nie patrzymy na nią tylko jak na obraz
„teologią w kolorach” - c e m ,
d r u g i o tematyce religijnej: ikona nie tylko przedstaprowadzi nas do pozna- w wieku dojrza- wia wydarzenie, lecz wyraża także jego istotę.
nia Boga przez piękno łym, a trzeci po- Ikona ma charakter duchowy i zaprasza do
winien być star- modlitwy …
Grupa Droga Ikony organizuje comiesięczne
cem. Przynoszą też trzy dary: złoto – symbolizujące królewską godność Jezusa, kadzidło – Modlitwy z ikoną, które prowadzi jezuita, ks.
Boskość, i mirrę – która zapowiada śmierć Mateusz Orłowski. W listopadzie modliliśmy
Chrystusa dla zbawienia ludzkości. Trzej mę- się z ikoną Chrystusa Pantokratora, rozważając kim jest dla
drcy stanowią też zapowiedź trzech niewiast,
niosących wonności, które udały się do grobu Ikona chce nas zapro- mnie Jezus, gdzie
Chrystusa. w tradycji zachodniej od X wieku
sić do rozmyślania, Go spotykam, jazamiast mędrców zaczęli pojawiać się królokażdy jej element ma kim jestem Jego
wie, przedstawiani w królewskich szatach
głęboką symbolikę uczniem i jak
świadczę o mojej
i koronach, którym z czasem nadano imiona:
Kacper, Melchior i Baltazar. Dzięki temu ob- wierze. W grudniu, kontemplując ikonę Bożechodzimy święto Trzech Króli i mamy dzień go Narodzenia, rozmyślaliśmy nad tym, gdzie
wolny od pracy… i jako „pastuszkowie mili” jest moje miejsce na ikonie, z którą z postaci
możemy wziąć udział w Orszaku Trzech Króli mogę się dzisiaj utożsamiać. Czy jestem jak
i wyruszyć ulicami Warszawy, by wspólnie adorujący aniołowie, czy jak pasterze zadziwieni, ale pełni ufności i radości, a może jak
pośpiewać kolędy.
Narodzenie Jezusa było faktem historycz- mędrcy czy sprawiedliwy Józef? Jak blisko
nym, a jego okoliczności zostały zapisane Jezusa namalowałbym swoją postać? Czy jest
w dwu Ewangeliach – św. Mateusza (1, 18– we mnie światłość Gwiazdy Betlejemskiej?
Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkania
25; 2, 1–15) i św. Łukasza (2, 1–21). Jednak
ikony nie zachowują porządku chronologicz- i wspólną modlitwę.
Jolanta Wroczyńska, Droga Ikony
nego zdarzeń: na ikonach bardzo bogato opowiedzianych, obok centralnego tematu, pojaciąg dalszy ze strony 12
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WIZYTACJA KANONICZNA W NASZEJ PARAFII
W październiku odwiedził naszą parafię biskup
Piotr Jarecki. Było to ważne wydarzenie w życiu
naszej wspólnoty. Ksiądz biskup zapoznał się
z działalnością duszpasterską w parafii oraz zainspirował nas swoimi wskazówkami i nauczaniem.

W niedzielę, 25 października, o godzinie
9.15 rozpoczęła się kanoniczna wizytacja naszej parafii, którą przeprowadził ksiądz biskup
Piotr Jarecki na prośbę kardynała metropolity
archidiecezji warszawskiej Kazimierza Nycza.
Przed naszym kościołem księdza biskupa
witali licznie zgromadzeni parafianie z duszpasterzami i ojcem proboszczem Wiesławem
Kuliszem na czele. W ramach wizytacji ksiądz
biskup Jarecki wygłosił homilię na mszy świętej porannej, zwrócił się w ciepłych słowach
do dzieci podczas ich eucharystii o godzinie
11.00, a następnie w kaplicy św. Judy Tadeusza spotkał się z przedstawicielami grup parafialnych. Podczas tego spotkania ksiądz biskup miał okazję zapoznać się z pracą duszpasterską w naszej parafii. Mogliśmy pochwalić

Biskup Jarecki zachęcał, abyśmy nie
ustawali w wysiłkach, bowiem przed
nami Jubileuszowy Rok Miłosierdzia,
obchody 1050. rocznicy Chrztu Polski
oraz Światowe Dni Młodzieży
z udziałem papieża Franciszka

się różnorodną działalnością, bowiem
w parafii jest aktywnych kilkanaście grup. Są
to między innymi: Akcja Katolicka, Apostolstwo Modlitwy i Żywy Różaniec, ministranci,
schola dziecięca „Promyki Miłosierdzia”,
duszpasterstwo akademickie i schola akademicka, chór parafialny, oddział Caritas i grupa
charytatywna, Koło Przyjaciół Radia Maryja,
grupa AA, odnowa w Duchu Świętym, grupa
Mamy z Dziećmi i grupa modlitewna Wierni
Małżeństwu oraz Droga Ikony. Podczas spotkania ksiądz biskup wyraził uznanie dla pracy
parafii. Podkreślił, że misja nasza powinna się
skupiać wokół wiary, modlitwy i bycia
uczniem Chrystusa.
O godzinie 12.30 ksiądz biskup Jarecki celebrował uroczystą mszę świętą dla ogółu parafian. Został serdecznie powitany przez księdza
proboszcza i przedstawicieli naszej wspólnoty.
Ksiądz biskup przypomniał, że wizytował już
naszą parafię pięć lat temu i podkreślił, że wizytacje mają na celu przypomnienie wiernym,
co jest istotne w Kościele i w naszej wierze.
Wskazał na znaczenie uświęcenia ludu Bożego przez udział w sakramentach oraz słuchania
Słowa Bożego i nauczania Kościoła. Tutaj
ksiądz biskup dodał, że mamy szczęście być
parafią jezuicką, a „jezuici znani są z tego, że
prezentują wysoki poziom intelektualny”
i zachęcił parafian
do osobistego poszukiwania zrozumienia w wierze.
Zwrócił też uwagę
na znaczenie posługi miłości, czyli
poszukiwania człowieka potrzebującego
pomocy
i skierowania ku
niemu swojej troski. Życzył wszystkim, abyśmy byli
mocarzami w wierze i byciu uczniem
Chrystusem.
ciąg dalszy na stronie 15
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Następnie ksiądz biskup spotkał się z katechetami oraz radą
parafialną i parafialnym zespołem Światowych Dni Młodzieży. Podczas spotkania przewodniczący rady przedstawił
liderów grup parafialnych oraz
wskazał na problemy i troski
parafii, wśród których wymienił między innymi zbyt małe
zaangażowanie środowisk
młodzieżowych oraz mały
udział parafian w niedzielnej
eucharystii i dorocznej wizycie
duszpasterskiej, kolędzie,
w swoich domach. Ksiądz biskup zachęcał, abyśmy nie

ustawali w wysiłkach, bowiem przed nami Jubileuszowy Rok Miłosierdzia, obchody 1050. rocznicy Chrztu Polski
oraz Światowe Dni Młodzieży
z udziałem papieża Franciszka.
Wszystkie te uroczystości dadzą duże pole do zainteresowania parafian
i zaangażowania we wspólne działania.
W poniedziałek w programie wizytacji duszpasterskiej znalazły się odwiedziny trzech szkół znajdujących
się na terenie naszej parafii: Szkoły
Podstawowej nr 85 przy ulicy Narbutta, Zespołu Szkół Licealnych
i Technicznych przy Wiśniowej
i XLII Liceum OgólnoMogliśmy pochwalić się różno- kształcące im. Marii
rodną działalnością, bowiem Konopnickiej przy Maw parafii działa kilkanaście grup dalińskiego. Ksiądz bi-

ciąg dalszy ze strony 14

skup miał okazję obejrzeć
widowisko dziecięce przygotowane przez „Promyki”
i siostry katechetki, odpowiadał na uczniowskie pytania, rozmawiał z młodzieżą
oraz błogosławił nauczycieli
i wychowawców.
Wizytacja w parafii zakończyła się wspólnym obiadem
z kapłanami dekanatu
Jolanta Wroczyńska

Nasza Parafia Nr 4/2015

15

W NASZEJ PARAFII

WIZYTACJA ….

W NASZEJ PARAFII

RORATY 2015

PRZYGOTOWANIA DO ŚWIATOWYCH
DNI MŁODZIEŻY
Światowe Dni Młodzieży u Św. Szczepana – spotkania, terminy, plany

Jest już znany harmonogram spotkań zespołu
ŚDM w 2016 roku. W każdą trzecią środę
miesiąca o godz. 18.30 uczestniczymy w Mszy
św. w intencjach gospodarzy, gości i organizatorów tego wydarzenia. Po Eucharystii w Domu Parafialnym odbywa się spotkanie zespołu
odpowiedzialnego za przygotowanie pobytu
pielgrzymów w naszej parafii.
Daty kolejnych spotkań: 16 grudnia, 20
stycznia, 17 lutego, 16 marca, 20 kwietnia, 18
maja, 15 czerwca, a w trzecią środę lipca
(20.07) już przyjeżdżają pielgrzymi!
Zapraszamy na Msze święte wszystkich
chętnych chcących wesprzeć nasze dzieło modlitwą, a na spotkania – chętnych do włączenia
się w przygotowania.
W Nowym Roku realizacje projektów staną
się jeszcze bardziej dynamiczne i precyzyjne,
bo czasu do ŚDM wyraźnie będzie już ubywać. Jednym z najważniejszych punktów, nad
którym teraz pracujemy, to przygotowanie lipcowego Pikniku Rodzinnego, który uroczyście zakończy wizytę naszych pielgrzymów.
Mamy już miejsce, wstępny program, planowane są gry i zabawy integrujące różne pokolenia parafian oraz pielgrzymów. Została
utworzona specjalna grupa odpowiedzialna za
ten projekt. Tutaj również potrzebni są jeszcze
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wolontariusze z dobrymi pomysłami. Kontakt
można nawiązać przez stronę internetową
sdmszczepan@gmail.com, a także podczas
spotkań zespołu ŚDM oraz przez o. Wiesława
Kulisza.
Poszukujemy także osób, które chciałyby się
włączyć – śpiewem lub grą na instrumencie –
do grupy muzycznej, która będzie animować
śpiewy podczas adoracji i spotkań, a także comiesięcznych środowych mszy świętych.
16 stycznia 2016 r. (sobota) to dzień parafialnego kolędowania. Będzie to tradycyjne,
radosne wydarzenie, integrujące parafian. Tym
razem wspólne śpiewanie połączone
z poczęstunkiem odbędzie się w sali teatralnej
Szkoły Podstawowej nr 85 przy ul. Narbutta.
Tam możemy pomieścić się wszyscy, jest dużo miejsca. Kolędowanie poprzedzą jeszcze
ogłoszenia i plakat, tak żeby nikogo nie zabrakło – wszyscy są zaproszeni!
Zachęcamy też do zgłaszania noclegów dla
pielgrzymów – wystarczą dobre chęci
i kawałek podłogi, najlepiej dla dwóch gości.
Nie mamy jeszcze ulokowanej całej grupy,
a spodziewamy się przyjazdu ok. 150 osób.
Kontakt w sprawie ŚDM:
e-mail: sdmszczepan@gmail.com
Facebook: „ŚDM w parafii św. Szczepana”
http://facebook.com/sdm.2016.sw.szczepan
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Paulina Dzieduszycka-Martusewicz

Bierzmowanie to piękny i ważny sakrament dojrzałości chrześcijańskiej. Wiążące się z nim doświadczenie obecności Ducha Świętego jest nie do przecenienia

W każdą środę odmawiam przed nocą słowa
psalmu zwanego De profundis (130):
Z głębokości wołam do Ciebie, Panie,
Panie, wysłuchaj głosu mego.
Nachyl swe ucho
na głos mego błagania.

Naukowcy badający centralny ośrodek nerwowy, czyli nasz mózg, twierdzą, że wykorzyTo bardzo krótki psalm, treściwy, oszczędny,
stujemy w znikomym ułamku potencjał naszych szarych komórek. Pewnie tak jest, go- a chyba przez to przejmujący i serdeczny.
rzej, że wielu z nas w stopniu zerowym korzy- I może jest tak, że Bóg słucha tylko tego głosta z mocy ducha. Brakuje nam doświadczenia su, który wydobywamy z głębokości. Nie doduchowego i umiejętności używania mocy du- cierają zaś do Niego słowa naszych plotek,
kłamstw i nieustannych narzekań. Na pewno
chowych.
Warunkiem koniecznym do korzystania ze do Jego uszu nie dochodzą słowa bezużyteczsfery ducha jest duchowe przebudzenie. Dla ne; ba, są one nawet bardzo niebezpieczne:
wielu z nas ta sfera to swego rodzaju terra in- A powiadam wam: Z każdego bezużytecznego
cognita, przestrzeń nienawiedzana przez nas słowa, które wypowiedzą ludzie, zdadzą sprasamych. Przebudzenie to moment odkrycia w wę w dzień sądu. Bo na podstawie słów twoich
sobie przestrzeni ducha i poddanie się jej. Te- będziesz uniewinniony i na podstawie słów
go chyba najbardziej dziś nam potrzeba: du- twoich będziesz potępiony. (Mt 12, 36 – 37)
Autor psalmu dopowiada: Nachyl swe ucho
chowego przebudzenia i korzystania z niewyczerpanych duchowych mocy. Duch wieje kę- na głos mego błagania. Wierzy, że mówiąc do
Boga z głębokości, skłoni Go do uważnego
dy chce, każdy z nas zaproszony jest, aby Go Warunkiem koniecznym wysłuchania, że Bóg nachyli się i dowziąć i z Nim zmienić do korzystania ze sfery brze wsłucha, nie potraktuje swojego
swoje życie na festiwal
ducha jest duchowe dziecka lekceważąco. Wszyscy mamy
takie chwile, kiedy wątpimy, czy ktowiary, nadziei i miłości.
przebudzenie
kolwiek słucha naszej modlitwy, czy
Ducha Świętego wieloona
w
ogóle opuszcza wierzchołek naszej głokrotnie widziałem i słyszałem w akcji, więc
nie tylko w Niego wierzę, ale też doświad- wy. De profundis wypowiadamy siebie takimi
czam. Sam staram się przyjaźnić z Duchem jakimi jesteśmy, bez liftingu duchowego, bez
Świętym i brać Go, zgodnie z zachętą Pana makijażu i aktorstwa. Bóg doskonale wtedy
Jezusa. Mogę mnożyć niemal codzienne przy- nas słyszy. Co więcej, nachyla ucho tak blisko
kłady Jego asystencji i działania. Drugi rok jak tylko możliwe. I reaguje, odpowiada, daje
prowadzę w parafii przygotowanie do sakra- to, o co de profundis do Niego się zwracamy.
W mojej modlitwie wołam więc w intencji
mentu bierzmowania. W maju tego roku dziesięć osób przyjęło ten sakrament z rąk biskupa tej kolorowej, pełnej życia, grupy, ale nie tylRafała Markowskiego w Sanktuarium święte- ko jako wspólnoty, lecz również indywidualgo Andrzeja Boboli. Obecnie pracujemy w nie, za każdą i każdego z nich, bo są dziećmi
trzech grupach, łącznie to 51 osób. Ile z nich Boga. I to nie przypadek, że nasze drogi jakoś
17 kwietnia o godz. 12.30 w naszym kościele się spotkały. Z ust duszpasterzy można często
przystąpi do sakramentu, pokaże czas i osobi- usłyszeć, że sakrament bierzmowania to sakraste zaangażowanie. Różnorodność to podsta- ment pożegnania z Kościołem. Ja tak nie mywowa cecha tej grupy: jej członkowie są nie ślę; wierzę, że jest to naprawdę sakrament dojtylko z naszej parafii, lecz także z całej War- rzałości chrześcijańskiej.
Spotkania odbywają się w poniedziałek
szawy, a nawet z Góry Kalwarii i Piaseczna.
Uczęszczają do szkół sportowych, ogólno- (o godz. 15.30) i środę (o godz. 15.30 i 17.00)
kształcących, techników kształcących w zawo- w sali świętego Stanisława Kostki w domu parafialnym.
dzie fryzjera, w modelingu.
O. Andrzej Kiełbowski SJ
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BIERZMOWANIE — DAR DUCHA ŚWIĘTEGO

W NASZEJ PARAFII

WYDARZYŁO SIĘ ...
… w październiku

W tym miesiącu, oprócz codziennych nabożeństw różańcowych, modliliśmy się w intencji IV Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego
Synodu Biskupów „Powołanie i misja w Kościele i świecie współczesnym”.
Po przerwie wakacyjnej, wznowiona została
Msza św. w języku hiszpańskim - w każdą
niedzielę o godz. 10.45 w kaplicy św. Judy
Tadeusza w Domu Parafialnym.
8 października – spotkanie Parafialnej Rady
Duszpasterskiej i liderów grup parafialnych
w związku z wizytacją kanoniczną.
11 października – XV Dzień Papieski pod
hasłem „Jan Paweł II – papież rodziny” był
okazją do refleksji i modlitwy za nasze
rodziny. Tego dnia parafialna Akcja Katolicka
przeprowadziła zbiórkę ofiar na stypendia dla
zdolnej młodzieży z ubogich środowisk. Nasza
parafia zebrała 6257 zł, które zostały
przekazane na konto fundacji Dzieło
Nowego Tysiąclecia.
14 października – kolejne robocze spotkanie Parafialnego Zespołu ŚDM poświęcone
przygotowaniu pobytu w naszej parafii 150
młodych uczestników Światowych Dni Młodzieży w lipcu 2016 r.
18 października – rozpoczął się w Kościele
Tydzień Misyjny pod hasłem „Miłosierdzie
Boże dla całego świata” – czas pomocy
i modlitwy za misjonarzy i misje katolickie
w świecie. Tego dnia po każdej Mszy św.
parafialna Caritas zbierała ofiary do puszki
na pomoc ubogim i potrzebującym
parafianom. Dziękujemy za wsparcie!
20 października – do naszego kościoła
przybyły symbole Światowych Dni Młodzieży
– Krzyż oraz Ikona Matki Bożej – Salus Populi Romani.

22 października – zorganizowane przez Parafialny Oddział Akcji Katolickiej spotkanie
seniorów z o. Krzysztofem Ołdakowskim SJ,
który mówił o przesłaniu encykliki „Laudato
Si” papieża Franciszka.
25 października – wizytacja kanoniczna,
którą przeprowadził ks. bp Piotr Jarecki. (zob.
S. 14-15) Przed kościołem dzieci ze scholi
i ministranci zbierali ofiary do puszki na
potrzeby duszpasterskie Liturgicznej Służby
Ołtarza.
… w listopadzie

1 listopada – w Uroczystość Wszystkich
Świętych wspominalimy tych, którzy odeszli,
wypełniając w swoim życiu Bożą wolę
i osiągnęli wieczne szczęście w Bogu.
w Dzień Zaduszny modliliśmy się za naszych
bliskich zmarłych, polecając ich modlitwie na
Różańcu w wypominkach przez cały listopad.
5 listopada – kolejne spotkanie robocze
Parafialnego Zespołu ŚDM poświęcone
organizacji pikniku rodzinnego w naszej
parafii w lipcu 2016 r. Czekamy na chętnych
do pomocy i współpracy.
8 listopada – Dzień Solidarności
z Kościołem Prześladowanym, w którym
szczególnie modliliśmy się za prześladowanych chrześcijan w Syrii.
10 listopada – zespół Caritas rozprowadzał
żywność wśród potrzebujących i ubogich
parafian.
11 listopada – Święto Niepodległości oraz
8. rocznica konsekracji naszego kościoła.
Dziękowaliśmy Bogu za dar świątyni i modliliśmy się za wszystkich jej dobroczyńców.
15 listopada – zbiórka ofiar na fundusz
Światowych Dni Młodzieży i gościnę w naszej
parafii młodych pielgrzymów, którzy w lipcu
2016 r. przyjadą do Polski na spotkanie
z papieżem Franciszkiem. Tego dnia przybyły
do naszej parafii siostry felicjanki, które
z okazji jubileuszu swojego zgromadzenia
przybliżyły nam jego historię i charyzmat.
22 listopada – niedziela Jezusa Chrystusa –
Króla Wszechświata. Ostatnia niedziela Roku
Liturgicznego to główne święto Akcji Katolicciąg dalszy na stronie 19
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kiej, która jest szczególnym miejscem organizowania laikatu w celu pogłębienia formacji
chrześcijańskiej oraz współpracy świeckich
z hierarchią Kościoła w realizowaniu jego misji.
25 listopada – kolejna Msza św. w intencji
ŚDM oraz robocze spotkanie Parafialnego
Zespołu ŚDM.
26 listopada – Parafialny Oddział Akcji
Katolickiej zorganizował spotkanie seniorów
pt. „Stawać się człowiekiem sumienia. Jak
rozwijać swoje sumienie?”, które poprowadził
o. Adam Schulz SJ.

29 listopada – rozpoczął się Adwent:
„Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym
dniu Pan wasz przyjdzie” (Mt 24,41) i…
radosne oczekiwanie na Boże Narodzenie.
W naszej parafii trwają przygotowania do
Światowych Dni Młodzieży, które rozpoczną
się w lipcu przyszłego roku. Prosimy o składanie w zakrystii adresów noclegów dla pielgrzymów oraz zgłaszanie się do pomocy
w przygotowaniu tego wydarzenia, także mailowo - pod adresem sdmszczepan@gmail.com.
Serdecznie zapraszamy do oglądania relacji
fotograficznych i filmowych zamieszczonych
na parafialnej stronie internetowej: www.
szczepan.org.pl.
Oprac. JW

Z PRAC RADY PARAFIALNEJ
Odbyło się kolejne spotkanie Duszpasterskiej Rady Parafialnej. Omówiono
na nim ważne tematy, dotyczące życia
parafii i całego Kościoła.

W dniu 2 grudnia odbyło się kolejne
spotkanie Duszpasterskiej Rady Parafialnej
wspólnie z parafialnym oddziałem Akcji Katolickiej. Ojciec proboszcz przedstawił wnioski
i spostrzeżenia z wizytacji duszpasterskiej,
które przekazał ks. bp. Piotr Jarecki.
Następnie ojciec proboszcz przedstawił zagadnienia związane z wydarzeniami w życiu
Kościoła i Archidiecezji: rozpoczynającym się
w Kościele 8 grudnia Rokiem Miłosierdzia
(rozpoczętym w Archidiecezji Warszawskiej
13 grudnia) oraz Jubileuszem 1050. rocznicy
Chrztu
Polski,
Ojciec Proboszcz
który
będziemy
zwrócił uwagę na dbałość o piękno liturgii przeżywać w polskim
Kościele
przez cały następny rok. Ojciec proboszcz
wskazał na wynikające stąd zadania, takie jak
wzmocnienie w Roku Miłosierdzia działania
parafialnego CARITAS (więcej osób służących w grupie CARITAS; systematyczna pomoc, nie tylko 2 razy do roku; spotkania formacyjne zarówno dla osób służących, jak i dla
otrzymujących pomoc).
Kolejnym poruszanym zagadnieniem było
przygotowanie do Światowych Dni Młodzieży. W dalszym ciągu poszukiwane są miejsca
noclegowe dla pielgrzymów. Na zakończenie

pobytu młodzieży w naszej parafii planowany
jest piknik rodzinny, na który zaproszeni są
wszyscy parafianie. Zaplanowano rozprowadzenie gry rodzinnej, z której dochód przeznaczony jest w całości na wsparcie akcji Bilet
dla brata, umożliwiającej przyjazd na ŚDM
młodzieży zza wschodniej granicy. Oprócz
tego tradycyjnie przed świętami będą rozprowadzane opłatki oraz świece Caritas.

Wydarzenia:
rozpoczynający się Rok Miłosierdzia
oraz
Jubileusz 1050. rocznicy Chrztu Polski
Ojciec proboszcz zwrócił także uwagę na
dbałość o piękno liturgii w naszym kościele.
Będziemy dążyć do przygotowywania oprawy
liturgicznej przez świeckich (szczególnie
z okazji rekolekcji czy świąt). W ramach tego
świeccy mają przygotowywać czytania liturgiczne oraz modlitwę wiernych i procesję
z darami. Rozdzielono przygotowanie oprawy
liturgicznej na rekolekcje adwentowe.
Omówiono też przygotowania do wydania
świątecznego numeru gazetki parafialnej.
Uzgodniono termin parafialnego spotkania
opłatkowego na dzień 9 stycznia o godz.11.00.
Następne spotkanie Duszpasterskiej Rady
Parafialnej odbędzie się zaś 8 stycznia o godz.
19.15.
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WYDARZYŁO ...

Biblioteka Parafialna
wtorek, godz. 17.30 - 19.30
Poradnictwo Rodzinne
poniedziałek godz. 17.00 - 19.30
kontakt: p. Joanna Człapska; tel. 607 036 592
Mamy z dziećmi
opiekun: O. Tadeusz Drozdowicz SJ
wtorki, godz. 10.00
sala św. Stanisława Kostki;
spotkania są okazją do wspólnej modlitwy oraz dyskusji na tematy związane z rodziną i wychowaniem dzieci
Klub Seniora
opiekun: O. Wiesław Kulisz SJ
wybrany czwartek miesiąca, godz. 12.00
kaplica św. Judy Tadeusza
Akcja Katolicka
asystent kościelny: O. Wiesław Kulisz SJ
1. środa miesiąca po mszy św. o godz. 18.30
kaplica św. Judy Tadeusza
Koło Przyjaciół „Radia Maryja”
opiekun: O. Wiesław Kulisz SJ
2. poniedziałek miesiąca, godz. 16.00
kaplica św. Judy Tadeusza
Apostolstwo Modlitwy i Żywy Różaniec
opiekun: O. Wiesław Kulisz SJ
1. niedziela miesiąca po mszy św. godz. 8.00
sala św. Judy Tadeusza
(wyjaśnienie intencji Apostolstwa Modlitwy)
Odnowa w Duchu Świętym „Źródło miłości”
opiekun: O. Romuald Domagała SJ
czwartki, godz. 19.15; kaplica św. Judy Tadeusza
Grupa Modlitewna „Wierni Małżeństwu”
opiekun: O. Andrzej Kuszyński SJ
wtorki godz. 19.15, kaplica św. Judy Tadeusza
1. wtorek msza św. w kościele o godz. 18.30
Grupa charytatywna (Stowarzyszenie Pań
Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo)
czwartki godz. 9.30 do 10.30
Parafialny Oddział Caritas
opiekun O. Wiesław Kulisz SJ
z okazji świąt wydawanie paczek potrzebującym
Spotkania z medytacją ignacjańską
prowadzi: Damian Krawczyk SJ
środa godz. 19.30
sala Duszpasterstwa Akademickiego
Duszpasterstwo Akademickie
opiekun: O. Romuald Domagała SJ
sala Duszpasterstwa Akademickiego; raz w miesiącu
spotkania par narzeczeńskich i młodych małżeństw
Ministranci
opiekun: O. Tadeusz Drozdowicz SJ
wtorki, godz. 17.00; sala św. Stanisława Kostki

NABOŻEŃSTWA I MSZE ŚWIĘTE
Msze św. w Niedziele i święta
7.00; 8.00; 9.30; 10.45 (w jęz. hiszpańskim w domu
parafialnym - poza wakacjami); 11.00 (z udziałem
dzieci); 12.15 (z przedszkolakami w domu parafialnym
- poza wakacjami); 12.30 (suma w intencji parafian)
17.00 (poza wakacjami); 18.30 (dla młodzieży); 20.00
(akademicka)
Msze św. w pierwszy piątek miesiąca
7.00; 7.30; 8.00 (msza św. i nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa); 17.00 (dla dzieci
i młodzieży - poza wakacjami); 18.30
Msze św. w Dni powszednie
7.00; 7.30; 8.00; 18.30
środa godz. 8.00 (w intencji dobroczyńców parafii
i domu zakonnego);
1. sobota miesiąca godz. 8.00 (msza św. i nabożeństwo
do Niepokalanego Serca Maryi);
2. czwartek miesiąca godz. 18.30 (w intencji Ojczyzny)
Nabożeństwa
Koronka do Miłosierdzia Bożego: środa godz. 18.15
Medytacje pod Krzyżem: piątek ok. 19.15 (poza wakacjami i okresami z nabożeństwami)
Adoracja Najświętszego Sakramentu:
Pierwsza niedziela miesiąca: po sumie - od godz. 13.30 do 17.00; godz. 15.00 - Godzina Miłosierdzia
Czwartki: od godz. 8.30 do godz. 18.30
Spowiedź: 1. piątek miesiąca od godz. 16.30 do 19.00
oraz w czasie każdej mszy św.
Katecheza do bierzmowania
O. Andrzej Kiełbowski SJ
poniedziałek godz. 15.45, środa godz. 15.45 i 17.00
kaplica św. Judy Tadeusza
Chór parafialny
opiekun: O. Wiesław Kulisz SJ
kierownik chóru: Ewa Wawrzyniak
środy lub piątki, sala św. Rodziny
Schola dziecięca „Promyki Miłosierdzia”
opiekunki: S. Wirginetta i S. Katarzyna
niedziela, godz. 10.00, sala „Promyki”
Schola akademicka
kontakt: O. Romuald Domagała SJ
czwartki godz. 19.00, niedziele godz. 18.30
sala Duszpasterstwa Akademickiego
Grupy AA
1. grupa: wtorki godz. 17.00, sala św. Rodziny
2. grupa piątki godz. 17.00, sala św. Rodziny

KANCELARIA PARAFIALNA
mieści się na parterze Domu Parafialnego

Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Szczepana pierwszego
Męczennika, ul. św. Szczepana 1,
02-568 Warszawa, tel. 22 848 22 79; 22 542 10 26
http://www.szczepan.org.pl/; szczepan@jezuici.pl
Konto: 15 1500 1272 1212 7002 4034 0000
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wtorek i czwartek
16.00 do 18.00
środa i piątek
10.00 do 12.00
O. Proboszcz dyżuruje w kancelarii
we wtorki i piątki (oprócz 1. piątku miesiąca)

Nasza Parafia Nr 4/2015

